
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτα-
κτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων 
καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, 
πλημμύρες, κατολισθήσεις) από την 26.06.2018 
στο Δήμο Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενό-
τητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

2 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 
υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό που 
υπηρετεί στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδη-
μία της Α.Α.Δ.Ε., για το Β’ εξάμηνο 2018.

2 Επέκταση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από 
δάνεια και πιστώσεις και από μη εποπτευόμενα 
από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΑΕΔΑΔΠ)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1132 (1)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρι-

κών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημ-

μύρες, κατολισθήσεις) από την 26.06.2018 στο 

Δήμο Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότη-

τας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας.

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 

Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουρ-
γός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που 
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν.2275/1994 (238 Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες 
ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων 
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές 
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλ-
λει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α’ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α’-Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών.

6. Την υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β’) Από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 125/2016 (210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (3696 Β’) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις διατάξεις του ν.4389/2016 (94 Α’) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

10. Την υπ’ αριθμ. 514/29.06.2018 Απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΨΛΗΥ7ΛΡ-ΩΩΟ), με την 
οποία κηρύχτηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολι-
τικής Προστασίας έως 26.09.2018 ο Δήμος Ρήγα Φεραίου 
της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

11. Το υπ’ αριθμ. 5096/02.07.2018 έγγραφο αίτημα του 
Δημάρχου Ρήγα Φεραίου προς την Υφυπουργό Αικατερί-
νη Παπανάτσιου για παράταση και αναστολή καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα του 
Δήμου Ρήγα Φεραίου».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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12. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στον ανωτέρω Δήμο.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 26.09.2018 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση 
(έδρα) στο Δήμο Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενό-
τητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας που λήγουν ή έληξαν από 26.06.2018 μέχρι και 
την 26.09.2018. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες 
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες 
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμη-
ματική ς καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 26.09.2018 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 26.06.2018 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018 

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

 Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1106107 ΕΞ2018 (2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 

υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό που 

υπηρετεί στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακα-

δημία της Α.Α.Δ.Ε., για το Β’ εξάμηνο 2018.

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (άρθρα 1 - 43) «Σύ-

σταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).

2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παράγραφος 3, πε-
ρίπτωση γ’, τελευταίο εδάφιο του ν.4093/2012 σε συνδυ-
ασμό με τον άρθρο 30, παράγραφος 8 του ν. 3296/2004.

3. Το ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-5-2017) Συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές δι-
ατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’176) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 3205/2003 (Α’297) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α’ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο 
του ν. 4047/2012 (Α’ 31).

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4223/
2013 (Α’ 287).

8. Τις διατάξεις της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (ΦΕΚ Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 
1114121 ΕΞ 2017/31-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2681), Δ.ΟΡΓ.Α. 
1159956 ΕΞ 2017/25-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3861) και Δ.ΟΡΓ.Α. 
1192187 ΕΞ 2017/22-12-2017 (ΦΕΚ Β’ 4700).

9. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 
(ΦΕΚ Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ει-
δικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτο-
τελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων 
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει μετά τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1066066 ΕΞ 2017/
03-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1632), Δ.ΟΡΓ.Α. 1115198 ΕΞ 2017/
28-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2742 και 3060) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1166711 
ΕΞ 2017/13-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 3970).

10. Το π.δ. 80/2016 (Α’145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

11. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30.11.2017 
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017 σχετικά με την ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

12. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’130 
και Β’372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», και την αριθ. 
Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (Β’2417) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του αρθ. 41 του 
ν. 4389/2016 (Α’94), όπως ισχύουν.

13. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδη-
μία της Α.Α.Δ.Ε. όπως τεκμηριώνεται στο με Αρ. Πρωτ. 
ΦΟΡ.ΤΕΛ. ΑΚΑΔ. Γ 1094522 ΕΞ2018/19-6-2018 έγγραφο.
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14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους 11.000,00 € σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού 
Φορέα 23-180 και Κ.Α.Ε. 0511, σύμφωνα με την με Αρ. 
Πρωτ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1101495/3-7-2018 ΕΞ2018 (ΑΔΑ : 
ΩΠΨΤ46ΜΠ3Ζ-ΒΙΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών της Α.Α.Δ.Ε., για την κάλυψη δαπάνης για υπερω-
ρίες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Φορολογική και 
Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε. για τη περίοδο από τη 
δημοσίευση της παρούσης έως 31/12/2018. (Β’ εξάμηνο 
2018), αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 
χίλιες οκτακόσιες τριάντα (1.830) ώρες και συνολική δαπά-
νη έως έντεκα χιλ. ευρώ (11.000,00 €) για είκοσι οκτώ (28) 
υπαλλήλους της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας 
της Α.Α.Δ.Ε. στον Ειδ. Φορέα 23-180 και ΚΑΕ 0511, από τη 
δημοσίευση της παρούσας μέχρι και 31/12/2018. 

Η κατανομή των ωρών κατά μήνα και ανά Τμήμα, η 
συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας κλπ. 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημία, 
ο οποίος θα βεβαιώνει και την πραγματοποίηση της ως 
άνω υπερωριακής εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές θα 
κοινοποιούνται στο γραφείο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας, κατά το Β’ εξά-
μηνο του 2018. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, 
μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς 
και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθ-
μού ωρών που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 276/1/25.6.2018 (3)
Επέκταση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από 

δάνεια και πιστώσεις και από μη εποπτευόμε-

να από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα στην 

εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΑΕΔΑΔΠ)».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της 

Τράπεζας της Ελλάδος,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 
της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την τε-
λευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής 
Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της 
Ελλάδος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 3Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

δ) τον ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νο-
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 166),

ε) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 
της Ελλάδος 118/19.05.2017 «Πλαίσιο για την ίδρυση 
και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από 
δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση 
της ΠΕΕ 95/27.5.2016» (ΦΕΚ Β’ 1764),

στ) την Πράξη Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος υπ’ αριθ. 
2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρί-
ων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων 
Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτι-
κών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικη-
τικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α’ 59),

ζ) την απόφασή της 195/1/29.07.2016 «Αναθεώρη-
ση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» (ΦΕΚ 
Β’ 2376),

η) την υπ΄ αριθ. 281/5/17.3.2009 Απόφαση της Επιτρο-
πής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας 
της Ελλάδος «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των επο-
πτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών 
ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β’ 650),

θ) την απόφασή της 225/1/12.4.2017 «Παροχή άδειας 
για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 
στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», σύμφωνα με το ν. 4354/2015, όπως 
ισχύει, και την ΠΕΕ 95/27.5.2016» (ΦΕΚ Β’ 1391),

ι) τα από 23.04.2018 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1373/24.04.2018) μηνύ-
ματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας «ΘΕΑ 
ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕ-
ΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΑΕΔΑΔΠ)» (εφεξής η 
«αιτούσα»), μετά των συνημμένων αυτών αιτήματος για 
παροχή άδειας για την ανάληψη διαχείρισης απαιτήσεων 
από δάνεια και πιστώσεις από μη εποπτευόμενα από την 
Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα και συμπληρωματικών 
εγγράφων προς αξιολόγηση του αιτήματος,

ια) το από 10.05.2018 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας της Τράπεζας της Ελλάδας προς την Αιτούσα με 
παρατηρήσεις προς συμπλήρωση ή/και τροποποίηση 
των υποβληθέντων από την Αιτούσα εγγράφων,
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ιβ) τα από 17.05.2018 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1693/18.05.2018), 
από 22.05.2018 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1761/24.05.2018) και από 
23.05.2018 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1760/24.05.2018) μηνύματα ηλε-
κτρονικής αλληλογραφίας της Αιτούσας προς την Τράπε-
ζα της Ελλάδoς με συμπληρωματικά και τροποποιημένα 
έγγραφα προς αξιολόγηση του αιτήματος για παροχή 
άδειας,

ιγ) το από 18.6.2018 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και της Δι-
εύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών προς 
την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, 
αποφασίζει:

Να επεκτείνει την άδεια της εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΑΕΔΑΔΠ)» 
για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 
και από μη εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδας 
ιδρύματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τρά-
πεζας της Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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